
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

84 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa debat pilkada DKI Jakarta 2017 

memiliki tingkat efektifitas dalam setiap dimensi pada siswa SMAN 84 Jakarta 

sebagai pemilih pemula. Pada dimensi penerimaan pesan kampanye, pemilih pemula 

dapat mengetahui dan memahami visi dan misi, program masing-masing kandidat, 

rekam jejak atau pengalaman kandidat, dan melihat perbedaan visi - misi serta 

program pada masing- masing kandidat dari acara debat pilkada. 

Pada dimensi Penilaian terhadap pernyataan dan jawaban kandidat atas isu-isu 

yang ditanyakan, pemilih pemula dapat memahami dan menilai kesesuaian 

pernyataan dan jawaban kandidat dengan isu yang ditanyakan oleh moderator, 

kesesuian pernyataan dan jawaban kandidat dengan isu yang ditanyakan oleh sesama 

kandidat, membandingkan pernyataan dan jawaban tiap kandidat dan menilai 

kelebihan dan kekurangan pernyataan dan jawaban mereka satu sama lain dalam 

acara debat. 

Pada dimensi Penilaian terhadap citra kepribadian kandidat dalam berdebat, 

pemilih pemula dapat menilai baik buruknya cara bertutur kandidat dalam 

mengajukan pertanyaan dan memberi jawaban, menilai baik buruknya gesture,mimik 

wajah, dan tingkah laku kandidat, dan  membandingkan gesture,mimik wajah, dan 
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tingkah laku kandidat dalam acara debat untuk menilai kelebihan dan kekurangan 

mereka satu sama lain dalam acara debat.  

Pada dimensi Penilaian terhadap citra kepribadian atau karakter kandidat 

berdasarkan isu yang dibahas, pemilih pemula dapat menilai sifat integritas  atau 

kejujuran kandidat dari pernyataan atau jawaban atas isu yang dibahas, menilai 

kepemimpinan kandidat dari pernyataan atau jawaban atas isu yang dibahas, dan 

menilai kemampuan kandidat dalam bekerja dari pernyataan atau jawaban atas isu 

yang dibahas dalam acara debat. 

5.2 Saran 

 5.2.1 Saran Akademis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintahan, agar 

pemilih pemula menjadi masyarakat yang aktif perlunya bimbingan sosialisasi 

politik sehingga pemilih pemula dapat memberikan hak suara dalam pesta 

demokrasi dengan murni hasil pilihannya. Penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya mengenai pemilih pemula 

untuk mengetahui kondisi lapangan dalam sebuah kampanye debat. 

 5.2.2 Saran Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat 

luas khususnya bagi pemilih pemula sehingga dapat menambah wawasan 

kampanye debat pada pemilihan umum. 
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